Mexikói Egyesült Államok
– Üzletkötés és vállalatalapítás – tudnivalók magyar
vállalkozók számára –
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Alapadatok

Hivatalos név: Mexikói Egyesült Államok
Főváros

Mexikóváros

Államforma

szövetségi köztársaság

Kormányzat

háromszintű kormányzat: szövetségi, állami, helyhatósági

Pénznem
Hivatalos nyelv

Mexikói peso (MXN) 1 MXN = 100 centavo (1 MXN = 0,06297229
USD) (2015-ös adat)
spanyol

Beszélt nyelvek

spanyol, indián nyelvek

Területe

1 972 550 km²

Lakossága

121,737 millió (2015-ös becslés)

Éves népességszaporulat

1,18% (becslés, 2015)

Időeltolódás

GMT -5 óra

Etnikai megoszlás

mesztic 62% , indián 21% , fehér 7% , egyéb 10% **

Vallások

Római katolikus (82,7%), pünkösdi-karizmatikus (1,6%), Jehova
Tanúi (1,4%), egyéb evangélista felekezet (5%), egyéb (1,9%), nem
meghatározott (2,7%), vallástalan (4,7%)

Nemzeti ünnep

december 2. (függetlenné válás évfordulója)

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
*http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Mexico
**https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html

A Mexikói Egyesült Államok Észak-Amerika déli részén elhelyezkedő ország.
Államformája képviseleti, demokratikus és szövetségi köztársaság. Északról az Egyesült
Államok, délkeletről Guatemala és Belize, nyugatról a Csendes-óceán, keletről pedig a
Mexikói-öböl és a Karib-tenger határolja. A Föld legnépesebb spanyol nyelvű országa.
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1.

Történelmi áttekintés

Mexikó területén már 23 000 évvel ezelőtt éltek emberek. Az Olmék Birodalom az i. e. 13.
századtól, a Maja Birodalom a 4. századtól a 10. századig, míg az Azték Birodalom a 12.
századtól 1521-ig állt fenn. Hernán Cortés spanyol konkvisztádor hajói 1519. április 22-én
vetettek horgonyt Veracruznál. Cortés megkezdte az aztékok leigázását annak
reményében, hogy aranyat és ezüstöt szerezhet. 1521-ben a spanyolok által behurcolt
fekete himlő következtében megtizedelt aztékokat legyőzték és elfoglalták fővárosukat,
Tenochtitlant. A mai Mexikó Új-Spanyolország néven 300 évre spanyol gyarmattá vált. ÚjSpanyolország területét hatalmas birtokokra osztották, amelyek mintegy 500 spanyol
földesúr kezébe kerültek.
1810. szeptember 16-án Miguel Hidalgo y Costilla megindította a Spanyolország elleni
függetlenségi harcot. 1811-ben a spanyolok kivégezték Hidalgót, de José María Morelos
folytatta a harcot. A mexikói függetlenségi háború 1821-ben hozta meg eredményét,
amikor Spanyolország elismerte Mexikó függetlenségét. A közép-amerikai országok 1823ban elszakadtak Mexikótól. Az 1824. évi alkotmány szerint Mexikó szövetségi köztársaság
lett. A rabszolgaságot 1829-ben törölték el.
1846 és 1848 között háború folyt Mexikó és az Amerikai Egyesült Államok között,
amelynek végeredményeként Arizona, Új-Mexikó és Kalifornia északi része az USA-hoz
került. 1848. május 19-én Mexikó ratifikálta a Guadalupe Hidalgó-i békét. Mexikó
elveszítette területének harmadát: Texas és Kalifornia, továbbá Arizona és Új-Mexikó
területének nagy része az Amerikai Egyesült Államoké lett.
Az 1860-as években az ország ismét katonai megszállás alá került. A III. Napóleon által
küldött francia csapatok segítették a mexikói császári trónra Ferdinánd Miksa osztrák
főherceget. Ez a második mexikói császárság csak néhány évig állt fenn. Ezután
következett az úgynevezett Porfiriato, amelynek névadója, Porfirio Díaz 1877 és 1911
között volt Mexikó elnöke (megszakítással). A korszak viszonylagos nyugalma és fejlődése
végső fokon a jövedelmi különbségek fokozódásával járt.
Porfirio Díaz antidemokratikus uralma ellen 1910-ben, újraválasztása után tört ki a
forradalom. A forradalmárok ugyan legyőzték a szövetségi hadsereget, de a belső egység
hiánya miatt az országban zavaros viszonyok uralkodtak 1920-ig, mígnem létrejött a
szocialista színezetű PRI (Intézményes Forradalmi Párt), mely átvette a politikai irányítást
az elkövetkező 70 évre.
2000-ben a PRI-től a PAN (Nemzet Cselekvés Párt) vette át a politikai irányítást.
Programja alappillérei között szerepelt az infrastruktúra fejlesztése, az adórendszer
modernizációja, egy új munkatörvénykönyv megalkotása, valamint az Egyesült Államok
gazdaságával való integráció hangsúlyozása. A tervei ellenére a megalakult kormány nem
tudta végigvinni reformjait, mivel sem az alsó-, sem a felsőházban nem tudott abszolút
többséget elérni. A PAN-t a 2012-es választásokon a PRI váltotta, mely kormánypárti
funkciót tölt be napjainkban is.
Forrás: http://www.history.com/topics/mexico/mexico-timeline,
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Mexico#Contemporary_Mexico
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2.

További hasznos információk angol nyelven

Az ország politikájáról:
CIA World Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
Freedom House: http://www.freedomhouse.org/country/mexico
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2006/mexico#.VH3LqTGG_y0
A BBC Mexikóról: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18095241
Az ország földrajzáról:
CIA World Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
Worldatlas.com: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/mx.htm
Geography.about.com:
http://geography.about.com/od/mexicomaps/a/geographymexico.htm
Az ország történelméről:
CIA World Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
History.com: http://www.history.com/topics/mexico/history-of-mexico
Lonely Planet online útikönyv: http://www.lonelyplanet.com/mexico
Nations Online: http://www.nationsonline.org/oneworld/History/Mexico-history.htm
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Gazdasági helyzet
1.

Legfontosabb indikátorok
Legfontosabb indikátorok
2005

2006

866,35

966,74

Egy főre jutó GDP
(USD)*

7824

8623

9190

9560

7690

8921

9803

9818

10307

10325

9009****

Egy főre jutó GNI
(USD)*

83719

92036

98330

104811

102577

111650

120085

127071

128848

9870

n.a.

3,0

5,0

3,1

1,4

-4,7

5,1

4,0

4,0

1,1

2,2

2,3

2,5

4,4

1,5

-0,5

-6,2

4,6

3,4

2,7

-0,7

2,6

9,6

4,0

3,6

4,0

5,1

5,3

4,2

3,4

4,1

3,8

4,0

2,7

230,4

266,2

289,5

309,6

244,8

314,1

365,5

0,699

n.a.

n.a.

0.739

0,819

0.748

0.752

GDP (milliárd
USD)*

GDP növekedési
üteme (%, év/év)*
Ipari termelés
növekedési üteme
(%)*
Infláció (fogyasztói
árak, %)*
Exportvolumen
(milliárd USD)*

HDI (Emberi
Fejlettségi Index)**

GCI (Globális
Versenyképességi
Index)***

n.a.

4,23

2007

2008

1043,39 1099,07

4,26

4,23

2009

895,31

4,19

2010

2011

2012

1051,63 1170,09 1186,46

2013

2014

1260,91 1294,69

387,5
n.a.
398,3
0.755
0.756
0,373
70. hely 71. hely
74.
187
187
hely188
ország- ország- országb
ból
ból
ól

4,29;
4,19;
4,36; 53.
4,34;
58.
66. hely
hely
55. hely
hely
139
144
148
142
országország- országországból
ból
ból
ból

2015

1161

430,9

n.a.

4,3; 61. hely 144
országból
n.a.

Forrás: *http://data.worldbank.org/country/mexico
**http://hdr.undp.org/en/statistics/, kategória: „nagyon magas”
***http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
****https://knoema.com/sijweyg/gdp-per-capita-ranking-2015-data-and-charts

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail:gvi@gvi.hu• Internet:http://www.gvi.hu
6 / 24

2.

A külkereskedelem fő jellemzői
A külkereskedelem fő jellemzői
Legfontosabb exportpartnerek

Legfontosabb exporttermékek

Importvolumen

Amerikai Egyesült Államok (73%), Kanada (6,1%), Kína (2%),
Spanyolország (1,5%), Brazília (1,3%), Kolumbia (1,3%), Németország
(1,2%) (2014)
nyersolaj,
gépés
tehergépjárművek
illetve
alkatrészeik,
számítástechnikai
eszközök,
telekommunikációs
eszközök,
orvostechnikai eszközök, arany, ezüst, élelmiszerek
430,9 milliárd USD (2015-ös becslés)

Legfontosabb importpartnerek

Amerikai Egyesült Államok (51%) , Kína (15%) , Japán (4,2%), DélKorea (3,5), Németország (3,4%) (2014)

Legfontosabb importtermékek

autóalkatrészek, autók, finomított nyersolaj, integrált áramkörök,
számítástechnikai eszközök, híradástechnikai eszközök és alkatrészek,
telefonok,
irodai
gép-alkatrészek,
szigetelt
huzalok,
gáz,
műanyagipari termékek

Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html;
http://atlas.media.mit.edu/profile/country/mex/

Az ország fontos ásványkincse a kőolaj: tartalékai 12,4 milliárd hordóra becsülhetők, napi
kitermelése 3 millió hordó, amelyből 1,28 milliót exportál. Az ipar fontosabb
exporttermékei: televízió, biztosítékok, vontatók, teherautók, gépjárművek, AC motorok,
telekommunikációs eszközök, termosztátok, belsőégésű motorok, üvegszál kábelek. A
legfontosabb importtermékek: fémmegmunkáló gépek, acéltermékek, mezőgépek,
elektromos és híradástechnikai berendezések, gépjármű-alkatrészek, gépjármű motorok,
repülőgép-alkatrészek.
A Mexikóba áramló működőtőke az alábbi szektorok között oszlik meg: bányászat 5,1%,
ingatlanszolgáltatások 3,8%, gyártás 47,4%, pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 17%,
kereskedelem 8,7%, média 3,7%, egyéb 14,3%. (Forrás: Magyarország nagykövetsége,
Mexikóváros)
3.

Gazdasági helyzet

Mexikó a világ tizenöt iparilag legfejlettebb országa közé tartozik és Latin-Amerika
összevont GDP-jének közel egynegyedét adja. Az ország gazdasági folyamatait
nagymértékben az észak-amerikai gazdaságok erős integrációja, Mexikó NAFTA-tagsága
(Észak-amerikai Szabad Kereskedelmi Megállapodás: Kanada, Mexikó, USA) határozza
meg. Mexikó tagja az OECD-nek, a WTO-nak, részese a térség 12 országát tömörítő Latinamerikai Integrációs Társulásnak (ALADI), illetve tagja az ún. Hármak Csoportjának (G3:
Kolumbia, Mexikó, Venezuela).
Mexikó gazdasága, mióta az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény hatályba
lépett, mindinkább a gyártási folyamatokra helyezi a hangsúlyt. Az ország egyik legfőbb
kereskedelmi partnere és legfontosabb export-célországa az Egyesült Államok.
Mexikónak több mint 50 országgal van szabadkereskedelmi egyezménye, így
megkülönböztetett kapcsolattal rendelkezik a világ GDP-jének 59%-át előállító
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országokkal, melyek a nemzetközi kereskedelem 52%-át teszik ki. Szabadkereskedelmi
egyezményt írtak alá többek közt Guatemalával, Honduras-szal, El Salvadorral, az
Európai Szabadkereskedelmi Társulással (EFTA) és Japánnal. Mexikó kereskedelmének
90%-a szabad egyezmények keretei közt történik. 2012-ben Mexikó hivatalosan is
csatlakozott a transzpacifikus partnerségi tárgyalásokhoz, majd létrehozták Peruval,
Kolumbiával
és
Chilével
a
Csendes-óceáni
Szövetséget
(lásd:
http://alianzapacifico.net/en/).
Mexikó kiemelt figyelmet fordít európai kapcsolataira is, melyek a politikai és a gazdasági
diverzifikáció eszközét és nemzetközi kapcsolatainak kiegyensúlyozottabbá tételét is
jelentik számára. Mexikó az egyetlen ország, amelyet társult tagsági és stratégiai partneri
viszony is fűz az Európai Unióhoz. Az EU és Mexikó között 2000-ben hatályba lépett
szabadkereskedelmi egyezménynek is köszönhetően az elmúlt években az Európai Unió
Mexikó fontos kereskedelmi partnerévé vált. Az EU Mexikó második legfontosabb
exportpiaca az USA után és harmadik legfontosabb importpartnere az USA és Kína után.
2000 óta az EU a második helyen áll Mexikóban a közvetlen tőkebefektetések tekintetében
is.
Forrás és további információ:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
A Peña Nieto által vezetett jelenlegi kormányzat hangsúlyozza a reformok
szükségszerűségét, melyek magukba foglalják a fiskális, energiaügyi, oktatásügyi és
telekommunikációs törvénycsomagok megalkotását. A három párt által támogatott
„Mexikóért Egyezmény” főképp a versenyképesség javítását és a gazdasági fellendülést
tűzi célul maga elé.
Forrás, további hasznos információk angol nyelven:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
4.

További hasznos információk magyar nyelven

Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági honlapja:
http://businesshungary.gov.hu/orszagismerteto?orszagismerteto-mexiko
5.

További hasznos gazdasági információk angol nyelven

CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
ENSZ fejlesztési program, Humán Fejlettségi Index:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX
Versenyképességi Index:
http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
A Világbank adatbázisa: http://data.worldbank.org/country/mexico
Mexikó központi statisztikai hivatala spanyol nyelven:
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
ENSZ-adatok: https://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=MEXICO
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Kétoldalú kapcsolatok Magyarországgal
1.

Politikai, államközi kapcsolatok

Mexikó az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után, 1921-ben nyitott tiszteletbeli
konzulátust Budapesten. 1926-tól magyar követség és konzulátus működött a mexikói
fővárosban, s ugyanebben az évben a magyar washingtoni követet, gróf Széchenyi Lászlót
akkreditálták Mexikóba. A diplomáciai kapcsolatok 1941. december 12-én megszakadtak,
ezeket 1974. május 14-én állították helyre (nagyköveti szinten), és a magyar külképviselet
még ugyanabban az évben megkezdte működését Mexikóvárosban. Mexikó 1975-ben
nyitotta meg misszióját Budapesten. Jelenleg három tiszteletbeli konzulátus (Guadalajara,
Monterrey, illetve Cuernavaca székhellyel) segíti a kapcsolatépítést.
A két ország által kötött fontosabb egyezmények:
o részleges vízummentességi megállapodás (1990)
o állategészségügyi megállapodás (1991)
o turisztikai együttműködési megállapodások (1992) és (2014)
o műszaki-tudományos és technológiai egyezmény (1992)
o teljes körű vízummentességi egyezmény (1997)
o memorandum a külügyminisztériumok közötti rendszeres külpolitikai
konzultációról (1997)
o együttműködési megállapodás az MTA és a CONACYT között (1997)
o kulturális és oktatási együttműködésről szóló egyezmény (1998)
o együttműködési megállapodás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és mexikói
partnere, a COMCE között (2004)
o gazdasági együttműködési megállapodás (2008)
o kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény (2012)
o ProMéxico - MNKH Zrt. együttműködési megállapodás (2015)
o ProMéxico - HIPA együttműködési megállapodás (2015)
Emellett jelenleg napirenden van a magyar-mexikói beruházás-védelmi egyezmény
aláírása is.
Forrás: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/MX/hu/Bilateralis/mexico/pol_kapcs.htm és
Magyarország nagykövetsége, Mexikóváros
2.

Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok

A kétoldalú kereskedelem feltételeit az EU és Mexikó közötti Gazdasági Partnerségi,
Politikai és Együttműködési Megállapodás határozza meg, amelynek alapján 2007-re
valósult meg az összes ipari termék és számos mezőgazdasági cikk szabad kereskedelme.
Az ipari termékekre gyors vámlebontást biztosító megállapodás lépett hatályba, melynek
értelmében az EU 2003-ra, Mexikó pedig 2006 végére teljes egészében megnyitotta piacát.
Figyelemmel Mexikó NAFTA-tagságára is, ez kedvező feltételeket teremt a magyar
exportőrök számára észak- és közép-amerikai kapcsolataik kialakítására, illetve
megerősítésére. A Magyar-mexikói kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 2012.
január elsejei hatállyal lépett életbe, és az alábbi linken elérhető:
http://www.complex.hu/kzldat/t1100145.htm/t1100145.htm
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Forrás, további hasznos információk:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/MX/hu/Bilateralis/mexico/gzad_kapcs.htm
Mexikó a magyar külgazdaság 35 legfontosabb partnere között található, latin-amerikai
viszonylatban az első helyet foglalja el a kereskedelem volumenének 52%-ával. A
kétoldalú kereskedelemben mind export, mind import oldalon a gépek és berendezések ill.
autóipari termékek dominálnak. A gépek és szállítóeszközök az exportunk 86%-át,
importunk 79%-át adják, a feldolgozott termékek az exportunk 13%-át, a importunk 17%át teszik ki.
Forrás: Magyar Nagykövetség, Mexikóváros
A magyar kivitel fontos tételei a járműipari részegységek (hátsóhíd, elektromos
berendezések) és alkatrészek, irodagépek és gépi adatfeldolgozó berendezések,
izzólámpák, optikai, orvosi műszerek, gyógyszeralapanyagok, műanyagok, a szerves
vegyipar termékei, alumíniumáruk.
Az import főbb tételei: híradástechnikai készülékek, számítástechnikai és gépjárműipari
termékek, vegyi anyagok.
Forrás, további hasznos információk:
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/MX/hu/Bilateralis/mexico/gzad_kapcs.htm
Hazánk Mexikóval folytatott kereskedelme dinamikusan fejlődött az utóbbi években. A
Mexikóba irányuló magyar export 2015-ben 588,56 millió USD-t tett ki. A behozott
mexikói áruk értéke 2015-ban elérte a 208,41 millió USD-t, ami 12 százalékpontos
növekedés 2014-hez képest.
(Forrás: KSH, http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qkt009b.html)
Forrás: Magyarország nagykövetsége, Mexikóváros
A legjelentősebb befektetés mexikói részről a győri gyáregységében hengerfejeket és
gépkocsi-alkatrészeket gyártó, mintegy 900 főt alkalmazó a Nemak (lásd:
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/parlamentiallamtitkarsag/hirek/tmilliardos-gyarbovites-a-nemak-gyor-kft-nel),
Magyar oldalról a Richter Gedeon Nyrt., a Graphisoft és a Prezi van jelen Mexikóban.
A kétoldalú kereskedelem a folyamatos növekedés ellenére még mindig nem érte el azt a
szintet, ami a két ország politikai kapcsolatai és nyitott, dinamikus gazdasága alapján
lehetséges lenne. A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődését segítheti a jelentős részben
spanyol irányítás alatt álló mexikói bankrendszer is. További előnyt jelent, hogy a
Mexikóba irányuló export az Egyesült Államok piacai felé is megnyithatja az utat.
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A magyar-mexikói külkereskedelem áruszerkezete (M EUR)
Behozatal

Kivitel

Egyenleg

Megnevezés
2012

2013

378,467

410,104

Élelmiszer, ital, dohány

0,694

Nyersanyagok

Összesen

2014

2015

2012

2013

389,441

570,904

475,728

531,845

0,791

0,922

1,534

0,915

0,060

0,049

0,133

0,099

Energiahordozók

0,050

0,028

n.a.

Feldolgozott termékek

55,699

64,521

Gépek, gépi berendezések

321,964

344,715

2014

2015

2012

2013

138,906

188,406

-10,974

-160,801

1,081

0,843

0,870

-0,221

0,613

2,423

1,037

4,463

0,057

0,000

n.a.

n.a.

52,160

71,280

24,978

25,923

422,513

458,875

362,935

541,477

2014

2015

336,822

343,438

-0,289

0,079

0,664

-0,552

-2,374

-0,905

-4,364

n.a.

0,050

n.a.

0

0,057

20,670

33,197

30,721

38,597

31,490

38,083

116,356

149,877

-40,971

-196,763

306,157

308,998

Forrás: KSH
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3.

Idegenforgalmi, kulturális kapcsolatok

Tudományos, kulturális és oktatási téren a Mexikóval megvalósuló magyar
együttműködés latin-amerikai viszonylatban kimagasló. Rendszeres az ösztöndíjasok
cseréje, az egyetemközi kapcsolatok is bővülnek.
A Stipendium Hungaricum ösztöndíj programból Mexikó 40 hellyel részesül, melyet első
évben 93%-ban használtak ki Magyarországon magukat képezni vágyó mexikóiak.
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/MX/hu/Bilateralis/mexico/kult_kapcs.htm

Jogi, szabályozási környezet
Mexikó jogrendszere a polgári jogon alapul. Az alábbiakban néhány jellegzetes üzleti
szempont alapján csoportosítva közöljük a vonatkozó szabályozási jellemzőket.
Mexikóban a társasági adó az adózás előtti eredmény 30%-át jelenti. Az egyéni
jövedelemadók elérhetik a 35%-ot.
Az exportot összesítve 16%-os adó terheli, kivéve a dohánytermékeket és az
alkoholtartalmú italokat, melyekre az állam adómentességet biztosít. Régészeti
maradványokat tilos kivinni az országból.
Az adózásról bővebben az alábbi linkeken olvashat angol nyelven:
Export.gov: http://www.export.gov/logistics/eg_main_018142.asp#P126_12020
Iata Travel Centre: http://www.iatatravelcentre.com/MX-Mexico-customs-currencyairport-tax-regulations-details.htm
1.

Termékeladás, Mexikóba irányuló export

Mexikó sokat tett annak érdekében, hogy megkönnyítse az áruk behozatalát, jelenleg az
árufajták kevesebb mint 1%-ának van szükség előzetes importengedély kérelemre. A
behozott terméknek meg kell felelni a megfelelő egészségügyi, címkézési, normatív és
helyi minőségi előírásoknak. A korlátozások nagy része egészségügyi, minőségi, ökológiai
és fogyasztóvédelmi okokra vezethető vissza és az illetékességi körbe tartozó
minisztérium kezeli. Bármiféle illegális agyagot tartalmazó áru behozatala és
kereskedelme tiltott. A vámellenőrzések és a szabálytalanságok büntetése gyakoriak. Az
EU bizottság 13 piacra jutási akadályt ismer az Unióból származó árufajtákkal szemben.
Forrás és további információ:
http://businesshungary.gov.hu/orszagismerteto?orszagismerteto-mexiko
Mexikóba tilos az élelmiszerek (mindenekelőtt a húskészítmények és a tejtermékek)
behozatala. Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történik.
Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko
Amennyiben valaki be- vagy kilépéskor 10 000 USA dollár értéket meghaladó összeget tart
magánál valutában vagy értékpapírban, még ha tranzitátutazó is, köteles azt a helyi
vámhatóságoknál a reptéren vagy a határátkelőhelyen bejelenteni.
Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko
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Az ország területére szabadon bevihetők személyes felhasználásra a következők:
dohányáru (maximum 200 darab cigaretta vagy 50 darab szivar); alkohol tartalmú italok
(maximum 3 liter); digitális kamera (maximum 12 darab kazettával) valamint termékek,
melyek összértéke legfeljebb 300 USD.
Forrás: http://www.iatatravelcentre.com/MX-Mexico-customs-currency-airport-taxregulations-details.htm
A termékek, melyek nem szerepelnek a fenti listán, vámkötelesek. Azonban mentesülnek
az importszerződés alól, ha összértékük legfeljebb 500 USD, és az azonos termékfajták
(például bőráruk) értéke nem éri el a 100 USD-t.
Forrás: http://www.iatatravelcentre.com/MX-Mexico-customs-currency-airport-taxregulations-details.htm
További részletes információ az Európai Unióból harmadik országokba irányuló exportról
az Európai Bizottság kereskedelemmel foglalkozó főigazgatóságának Market Access
Database című honlapján elérhető:
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
2.

Vállalatalapítás

Külföldiek alapíthatnak akár 100%-os külföldi tulajdonú vállalkozást. A külföldiek, által
birtokolt cégek tulajdonszerzése kifejezetten a stratégiainak nyilvánított területeken
korlátozások alá eshet. Természeti kincseket, energiaellátást érintő területeken külföldi
tulajdon maximum 49% lehet.
Forrás: http://businesshungary.gov.hu/orszagismerteto?orszagismerteto-mexiko
A Világbank „Doing Business 2014” felmérése szerint Mexikóban 2012 óta jelentősen
javultak a vállalatalapítás körülményei. Mexikóvárosban már 6 napra sikerült csökkenteni
a cégalapítással kapcsolatos ügyintézés időtartamát.
Vállalatalapítás szempontjából a listán szereplő 189 ország közül Mexikó a 39. helyen áll a
Világbank „mennyire könnyű új céget alapítani/üzletet elindítani” rangsorában (2015-re
becsült adat).
Forrás: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico
A cégalapítást közjegyző előtt lehet megtenni, ahol befizetett díj ellenében lehet hozzájutni
az adószámhoz (Tax Registry Number, RFC). Ennek összege: 10 500 MXN (közjegyzői díj)
+ 1 520 MXN (regisztrációs díj).
Ezen kívül a cégnyilvántartásba kerülés érdekében kötelező bejelentkezni a központi
cégnyilvántartónál (Sistema de Información Empresarial, SIEM), ahol 100-700 MXN
közötti regisztrációs díjat kell befizetni.
Leggyakoribb cégalapítási forma: Sociedad Anónima (S. A.), amelynek fő jellemzői: teljes
mértékben lehet külföldi tulajdonú, 50 000 peso alaptőkével kell rendelkeznie indulásakor,
legalább két részre kell tagolni a tulajdonosi szerkezetet, a napi ügyvitel átruházható az
igazgatóságra, a tulajdonrészek szabadon átruházhatóak, korlátolt felelősség terheli a
tulajdonosokat.
Az alapításhoz szükségesek az alábbiak:
o a mexikói külügyminisztérium által elfogadott cégnév,
o a cég tőkeszerkezeténél tanúsítani kell, hogy az alaptőke nagysága megfelel a
törvényben foglaltaknak,
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o a tulajdonosok nevei (lehetnek jogi vagy természetes személyek is),
o a menedzsment meghatározása,
o legalább két könyvvizsgálóval való megállapodás, akik el tudják látni a cég auditfelügyeletét a tulajdonosok érdekében.
Forrás: http://www.mexonline.com/business-info1.htm
További hasznos információk:
Mexikó Gazdasági Minisztériuma: http://www.economia.gob.mx/en
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/
3.

Ingatlanvásárlás

Az 1973-as alkotmánymódosítás engedélyezi a külföldi állampolgároknak, hogy ingatlant
vásároljanak az ország területén, kivéve a határtól való 100 kilométeres és az ártértől való
50 kilométeres zónában. Az 1993-as módosítás eltörölte ezt a korlátozást is, így ma már a
külföldiek is szabadon vásárolhatnak ingatlant Mexikóban.
Forrás, további hasznos információk angol nyelven:
http://www.globalpropertyguide.com/Latin-America/Mexico/Buying-Guide
4.

Egyéb

A szabadalmak, ipari tervek és védjegyek ipari tulajdonnak minősülnek, melyekre az ipari
tulajdonokat szabályzó 1994. évi törvény passzusai vonatkoznak.
(Lásd: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128786)
A szellemi tulajdonok védelmét az Ipari Tulajdonok Törvényszéke és a Szerzői Jogok
Törvényszéke segíti elő.
Forrás: http://mexico.usembassy.gov/eng/ipr.html
5.

További hasznos jogi információk angol nyelven

A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa, tudnivalók
a vállalatalapításról: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/
Általában a jogról:
Egyesült Államok Kongresszusának könyvtára:
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/mexico.php
Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO):
http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=123
NYU Law: http://www.nyulawglobal.org/globalex/mexico1.htm
Ingatlan-adásvétel:
Global Property Guide:
http://www.globalpropertyguide.com/Latin-America/Mexico/Buying-Guide
Mexonline.com: http://www.mexonline.com/propmex.htm
Mexperience.com http://www.mexperience.com/property/buying-selling-real-estate-inmexico.php
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Vállalatfinanszírozás, üzletfejlesztés
1.

EXIM országkockázati besorolás

Az EXIM Mehib Zrt. 2015. október 9-től hatályos országkockázati besorolása és a
biztosíthatósági szabályok szerint Mexikó a 3-as országkockázati kategóriába esik, tehát
biztosítható (két éves vagy két éven túli törlesztési futamidejű ügyletek vonatkozásában).
A magyar Eximbank 287,17 millió dolláros országlimitet határozott meg Mexikó
vonatkozásában. Tekintettel a mexikói bankrendszerben elérhető viszonylag magas
finanszírozási díjra, üzletkötésnél érdemesebb a kedvezőbb hitelkamatú magyar forrást
választani.
Forrás: http://exim.hu/
2.

Helyi fejlesztési bank

A fejlesztési bank szerepét az ország területén belül hat darab hitelintézet látja el. E
bankok listája:
Nacional Financiera:
Cím: Mexikóváros, Insurgentes (dél) út 1971
Telefon: 623 4672
E-mail: info@nafin.gob.mx
Web:http://www.nafin.com/
National Bank of Public Works and Services:
Cím: Mexikóváros, Javiar Barros Sierra út 515
Telefon: 5270 1200
Web: http://www.banobras.gob.mx/Paginas/Banobras.aspx
National Foreign Trade Bank:
Cím: Mexikóváros, Periférico (dél) út 4333
Telefon: 5449 9000
E-mal: bancomext@bancomext.gob.mx
Web: http://www.bancomext.com/Bancomext/secciones/english/index.html
Federal Mortgage Society:
Cím: Mexikóváros, Ejército Nacional út 180
Telefon: 5263 4500
E-mail: info@shf.gob.mx
Web: http://www.shf.gob.mx/english/Paginas/Home.aspx
National Savings and Financial Services Bank:
Cím: Mexikóváros, 10-es út (dél, Rio Mangdalena) 115
Telefon: 5481 3300
E-mail: info@bansefi.gob.mx
Web: http://www.bansefi.gob.mx/Pages/Inicio.aspx
National Bank of the Army, Air Force and Navy:
Cím: Mexikóváros, Industria Militar út 1055
Telefon: 5328 2354
E-mail: responsablesitio@banjercito.com.mx
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Web: http://www.banjercito.com.mx/
Forrás: http://www.cnbv.gob.mx/en/Supervised-Entities/DevelopmentBanks/Paginas/Development-Banks.aspx
3.

Helyi befektetésösztönzési szervezetek

Nemzeti Infrastruktúra Alap: http://www.fonadin.gob.mx/
A mexikói állami befektetési és kereskedelemfejlesztési ügynökség a ProMexico, melynek
honlapja a következő: http://www.promexico.gob.mx/
4.

Üzletfejlesztés, kamarai hálózat

A mexikói kereskedelmi kamarák közül kiemelkedik az 1874-ben megalakult, jelenleg
20 000 taggal rendelkező Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de
México, mely a főváros gazdasági kamarája. Honlapja a következő:
http://www.ccmexico.com.mx/camara/
Mexikó minden államában van saját kamarai szervezet, központi és regionális irodákkal,
általában a tagállami gazdaságfejlesztési minisztériumokhoz kötődően. A mexikói
kereskedelmi kamarákat tömörítő szövetség (Concanaco Servytur México) honlapján
megtalálható a kereskedelmi kamarák listája, honlapjukra mutató linkkel:
http://www.concanaco.com.mx/index.php/camaras/camaras-de-comercio.html
Fontos megemlíteni a Mexikói Külkereskedelmi, Befektetési és Technológiai Vállalati
Tanácsot (COMCE), mely egy nonprofit alapokon álló, nem központi állami szerveződésű
egyesülés. Mexikóban 27 államban vannak jelen. Célkitűzései a külkereskedelem
fejlesztése, a külföldi befektetések növelése és a technológiai fejlesztés támogatása. A
COMCE néhány alapvető szolgáltatása: nemzetközi promóció, kétoldalú tanácsok
létrehozása és működtetése, információszolgáltatás, technikai segítségnyújtás
(külkertechnika, szabályozás, adó stb.), üzleti adatbázis, rendezvényszervezés. Világszerte
eddig hatvan bilaterális tanácsot alapítottak mexikóvárosi központtal. Működéséhez a
bevételeket szolgáltatási díjakból, rendezvényekből és tagdíjakból biztosítja. Szorosan
együttműködnek a ProMéxicoval.
Honlapja: http://www.comce.org.mx/
Az INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor, „Vállalkozók Nemzeti Intézete”)
állami vállalkozásfejlesztési intézet. Honlapja: https://www.inadem.gob.mx/
5.

Tenderlehetőségek

2009-től a mexikói kormányzat megújította a közbeszerzési folyamatokat: eltörölte az
elavult szabályokat és új módszereket dolgozott ki az átláthatóság elősegítése érdekében.
Továbbá egy online felületet is létrehoztak a lehetőségek könnyebb elérhetőségéért,
melynek következtében csaknem 95%-al csökkent a projektek végrehajtási ideje. A
reformot követő három évben a kis- és középvállalatok részesedése a közbeszerzésekből
36%-kal növekedett, és a kormányzat mindezek eredményeként 1 milliárd dollárnyi
többletmegtakarítást könyvelt el.
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A mexikói közbeszerzési értesítő az alábbi oldalon érhető el:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
Közbeszerzésen Mexikóban bejegyzett vállalkozások és belföldi természetes személyek
tudnak indulni.
Forrás és további információk angol nyelven:
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-basedprocurement-system
A tenderlehetőségeket tartalmazó weboldalak jellemzően fizetősek és regisztrációhoz
kötöttek, pl.:
Globaltenders.com: http://www.globaltenders.com/tenders-mexico.htm
Electricaltenders.com: http://www.electricaltenders.com/electrical_tenders_mexico.htm
Medicaltenders.com: http://www.medicaltenders.com/medical_tenders_mexico.htm

Praktikus információk
1.

Magyar nagykövetség és konzuli hivatal

Nagykövet: dr. Varga Koritár Pál (e-mail: mission.mex@mfa.gov.hu)
Külgazdasági attasé: Markocsány Gábor Péter (e-mail: mission.mex@mfa.gov.hu)
Nagykövetség címe: Paseo de las Palmas 2005 Lomas de Chapultepec Delegación Miguel
Hidalgo México D.F. 11000
Telefonszám: (00)-(52)-(55) 5596-18-22, 5596-05-23
Fax: (00)-(52)-(55) 5596-23-78
E-mail: mission.mex@mfa.gov.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/MX/hu
Konzuli hivatal:
Konzul: Deák Árpád Dávid
Cím: Paseo de las Palmas 2005 Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo México
D.F. 11000
Telefonszám: (00)-(52)-(55) 5596-18-22
Fax: (00)-(52)-(55) 5596-23-78
E-mail: mission.mex@mfa.gov.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/MX/hu
Ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 9:00 - 14:00 óra (telefonos időpontfoglalás alapján)
2.

Beutazási feltételek

Magyar állampolgár a kiindulási országtól függetlenül turizmus, tranzitálás, valamint
üzleti tárgyalás céljából 180 napig vízum nélkül léphet be és tartózkodhat Mexikóban. A
belépéskor a migrációs hatóságok formanyomtatványt töltetnek ki a beutazóval.
Az első 180 napos, vízummentes turista-tartózkodás tetszőleges időpontban
megszakítható, és az országból történt igazolt kilépés (azaz, a határon történt ki- és újabb
beléptetéskor, a bepecsételés) után, ismét kezdődhet egy újabb 180 napos időszak. Ennél
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több, azaz kétszeri, turista-tartózkodásra jogosító, összesen maximum 360 napos
tartózkodásnál többre nem nyújt lehetőségét a mexikói szabályozás.
Kivételes esetekben, akár az első 180 napos, akár a második 180 napos turista-tartózkodás
idején, a Bevándorlásügyi Hivatal jogosult lehet annak a kérelemnek a vizsgálatával
foglalkozni, amelyet magyar (vagy más, európai uniós) állampolgár a turista „migrációs
státuszuk”-nak, az időlegesen megváltozott körülményeikre hivatkozással (házasságkötési
szándék, vagy munkaszerződés és/vagy FM2 kiváltásának alaposan indokolható esetei),
hivatalos dokumentumokkal is igazolható formában benyújtanak.
Amennyiben az utazás célja jövedelemszerző tevékenység, tanulmányok folytatása, illetve
180 napnál hosszabb idejű tartózkodás, az utazás előtt kötelező a tartózkodási vízum
beszerzése Mexikó budapesti nagykövetségén.
Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko
3.

Egészségügyi helyzet

A karib-tengeri országokba és a közép-amerikai térségbe készülők figyelmét arra kell
felhívni, hogy az esős időszakban utazni szándékozók készüljenek fel a megelőzővédekező szúnyogriasztók, krémek fokozott használatára mind Mexikó Yucatán-félszigeti
részére, mind Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belize, El Salvador, főként tengerpartok
mentén lévő településeire vonatkozóan.
Az esős időszakban több közép-amerikai országban jelentős számú megbetegedés (akár
járvány) fordulhat elő a szúnyogok által terjesztett dengue-láz és Zika vírus
következtében.
Ajánlott oltások: Hastífusz ellen, Hepatitis A ellen, Hepatitis B ellen, veszettség ellen,
tetanusz, diftéria.
Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko
4.

Közbiztonság

Mexikóban az utóbbi években jelentősen romlott a közbiztonság, szinte az egész ország
területén fokozódó biztonsági kockázatokkal kell számolni. Az ország utazás és ott
tartózkodás szempontjából „II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek”
kategóriába tartozik. A konzuli szolgálat kéri, hogy a térségbe utazó magyar
állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel utazásukra.
A turisták által frekventáltan látogatott helyeken gyakori a lopás, rablás. A konzuli
szolgálat ajánlása szerint a turisták csak annyi készpénzt tartsanak maguknál, amennyit
elkölteni szándékoznak. Az utcán leállított taxik sofőrjeinek nagy része összejátszhat a
különböző szervezett bandákkal, illetve előfordulnak taxisofőrök által elkövetett rablások
is.
Az utóbbi években sok államban folynak fegyveres összecsapások országutakon és
városokban egyaránt a hadsereg és a drogkartellek, illetve a kábítószercsoportok egymás
ellen folytatott, mind jobban kiszélesedő fegyveres tevékenységei miatt.
A fővárosi nemzetközi repülőtér mindkét terminálján 2010 közepétől bevezetett
szigorítások és fokozott ellenőrzés van érvényben. Elutazáskor a poggyászokat szigorú,
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tételes vizsgálatnak vetik alá. Ennek megfelelően javasolt az ország nemzetközi repterein
az indulás előtt legalább három órával korábban megjelenni.
Utazás előtt ajánlott felkeresni a konzuli szolgálat honlapját az aktuális információkért:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko.
Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko
5.

Infrastruktúra, közlekedés

Mexikóban a távolsági közlekedést a belföldi repülőjáratok kiterjedt hálózatán keresztül és
távolsági autóbuszjáratok útján bonyolítják. A vasúthálózat gyér, és a vonalak nagy részét
kizárólag teherszállításra használják. Minden nagyobb városban van buszpályaudvar. A
szolgáltatást magáncégek nyújtják, melyek a repülőtérhez hasonlóan irodákkal vannak
jelen a pályaudvarokon, ahol a menetjegyek beszerezhetőek. Mexikóváros nemzetközi
repülőterétől a közeli nagyobb városokba (Cuernavaca, Pachuca, Puebla, Querétaro,
Toluca, stb.) indulnak távolsági járatok. A repülőtéren taxiállomás, a közelében
metróállomás és autóbérléssel foglalkozó ügynökségek is találhatóak.
A fővárosban a helyi közlekedés autóbusszal, metróval és taxival történik. Az autóbusz
olcsó, de meglehetősen zsúfolt. A buszt gyakorlatilag bárhol le lehet inteni, és a sofőrtől
ugyanígy szinte bárhol kérhető, hogy álljon meg. Az autóbusz útvonalát a szélvédő mögé
elhelyezett tábla mutatja, mely az útvonal által érintett fontosabb megállóhelyek,
metróállomások nevét tartalmazza. Jegy, bérlet nincs, a viteldíjat a sofőrnek kell fizetni.
Nem minden taxiban van taxióra, ha olyanba szállunk be, amelyikben nincs, ajánlatos már
beszálláskor megalkudni a sofőrrel a viteldíjat illetően. Mexikóváros metróhálózata jó és
olcsó. A kilenc vonal és a hozzájuk kapcsolódó két metró-vasút (Linea A és B), illetve a
felszíni metró gyakorlatilag az egész várost behálózzák.
Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko
6.

Repülőterek

Nemzetközi repülőterek száma: 100
Forrás: http://www.flightradar24.com/data/airports/Mexico
Közvetlen repülőjárat Budapestről nincs, Mexikóvárosba egy vagy két átszállással
indulnak járatok (pl. Alitalia, Air France, Lufthansa).
7.

Banki szolgáltatások elérhetősége

A mexikói bankokra korábban jellemzőek voltak a magas díjak illetve jutalékok, a magas
hitelkamatok, ugyanakkor alacsony betéti kamatok. A külföldi bankok átalakították az
ország bankrendszerét, élénk és jövedelmező bank- és hitelpiac alakult ki. A külföldi
dominancia ellenére a relatíve magas díjak és jutalékok máig megmaradtak.
A személyes banki ügyintézés során általában hosszabb várakozásra lehet számítani.
Hitelfelvételhez és számlanyitáshoz nem minden esetben szükséges a mexikói
állampolgárság, azonban mexikói lakcímet igazoló vonalas telefon számlával, illetve
jövedelemigazolással rendelkezni kell. Mindezek mellett előfordulhat, hogy egy
anyaországi bank által kiállított referenciát is be kell mutatni, vagy ennek hiányában
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(folyószámla esetében) a számlára egy jelentősebb összeget kell elhelyezni a számla
megnyitásakor.
Némely pénzügyi intézmény angol nyelvű szerződéspéldányt is biztosít, viszont a
hivatalos, bíróságok által is elfogadott szerződésnek a spanyol változat számít.
A mexikói bankokban amerikai dollárban és mexikói pezóban lehet folyószámlát nyitni.
Különféle csomagok, szolgáltatások elérhetőek, melyek díjai intézményenként nagy
mértékben eltérhetnek.
Az interneten folytatott banki ügyintézés széles körben elérhető. Az összes nagyobb bank
nyújt ingyenes internetes ügyintézést és hozzáférést a folyószámlákhoz. A webes felületen
befizethetőek a közüzemi számlák és telekommunikációs számlák is.
Mexikóban a hitelkártya-piac a 2000-es évek óta fellendülőben van. Ennek szellemében a
bankok széleskörű hitelkártya-szolgáltatásokkal és -ajánlatokkal rendelkeznek. Számos
üzlet ajánl 6 vagy 12 hónapos kamatmentességet saját termékeire. A hitelkártyákat terhelő
díj nagysága azonban európai viszonylatban általában magas, az évi 50%-os kamat sem
elképzelhetetlen.
Mexikóban a bankautomaták széles körben elterjedtek és használatosak.
Helyi bankok például: Banamex, Banorte, Banco Inbursa, Banco Azteca, Wal-Mart de
Mexico, Nacional Monte de Piedad.
Az országban működő külföldi bankok például: BBVA Bancomer, Hong-Kong Shanghai
Bank of Commerce, Scotiabank, Banco Santander.
Forrás, további hasznos információk angol nyelven:
http://www.mexperience.com/living/banks-in-mexico.php,
http://www.expatforum.com/mexico/banking-in-mexico.html
További információk angol nyelven:
Relbanks.com a bankokról: http://www.relbanks.com/north-america/mexico/banamex
Expatarrivals.com a bankokról:
http://www.expatarrivals.com/mexico/banking-money-and-taxes-in-mexico
8.

Egyéb

Mexikó telefonos országhívószáma: 52. Mexikóváros körzetszáma: 55.
A munkaórák nincsenek központilag szabályozva, emiatt azok főképp a munkáltatótól és
az iparágtól függnek. A legtöbb irodában reggel 8 órától kezdődik és este 6 óráig tart egy
munkanap. Idegenforgalommal, turizmussal kapcsolatos munkahelyeknél elképzelhető a
kései, hétvégi, illetve ünnepi nyitva tartás is.
Az ebédszünetek alkalmazottaknál körülbelül egy órásak, vezető beosztásúaknál pedig
akár három órásak is lehetnek.
A hivatalos nyelv a spanyol, de az angol a második legtöbbet beszélt nyelv az országban.
Az angol nyelv használata leginkább az üzleti életben kezd elterjedni.
Forrás: http://www.justlanded.com/english/Mexico/Mexico-Guide/Jobs/Workingconditions
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Kultúra
1.

Vallás, vallási szokások

Mexikó alkotmánya szerint szekuláris ország, de a lakosság nagy része mélyen vallásos. A
munkaszüneti napok leginkább a mexikói történelem nagy eseményeihez kapcsolódnak,
illetve a nemzetközi ünnepnapokhoz igazodnak.
Mexikóban nagyon sok vallási ünnep létezik (ezek közül kiemelkedik december 12-e, a
Guadalupei Szűz, Mexikó védőszentjének napja), amelyek nem mind számítanak
hivatalos, országos munkaszüneti napnak. Mivel azonban nagy tömegeket mozgatnak
meg, fennakadásokat okozhatnak a közlekedésben a fővárosban és vidéken egyaránt.
Forrás, további hasznos információk:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko
2.

Fontosabb ünnepek

A fontosabb ünnepek az alábbiak:
- Február 5.: az 1917-ben kihirdetett alkotmány ünnepe
- Május 1.: a munka ünnepe
- Május 5.: a pueblai csata évfordulója
- Szeptember 16.: a függetlenség napja
- November 2.: halottak napja
- November 20.: az 1910-es forradalom kitörésének évfordulója
- December 25.: Karácsony
- Nagyhét
- Pünkösdhétfő
Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?mexiko
3.

Üzleti etikett, tárgyalási szokások

Mindennapi helyzetekben a mexikói férfiak kézfogással, a nők jobb kezük gyengéd
összeérintésével köszönnek egymásnak. Abban az esetben, ha a két fél már jól ismeri
egymást, az ölelés is elfogadott.
Mivel üzleti alkalmakkor az első találkozás általában magas beosztásúak között történik,
fontos, hogy a külföldi delegációban is legyenek felsővezetők. Miután az első,
bemutatkozó találkozás megtörtént, a mexikói vezetők már nem vesznek részt a további
megbeszéléseken.
A tárgyalások során érdemes bizonyítani a külföldi fél megbízhatóságát, őszinteségét és
tisztességét, mivel ezeket az erényeket nagyra értékelik a mexikói partnerek.
A találkozók alkalmával várhatóak magánélettel kapcsolatos kérdések, például a
személyes háttérről, a családról vagy az érdeklődési körről.
A találkozókat az időpont előtt két héttel szokták egyeztetni, majd az időpont előtt egy
héttel megerősítik. Az országba érkezve érdemes újra megerősíteni az időpontot.
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Fontos a találkozókon való pontos megjelenés, habár a mexikói feleknél elképzelhető az
akár fél órás késés is.
Az első találkozók mindenképpen formális jellegűek. A személyes találkozókat jobban
kedvelik, mint a levelezést vagy a videókonferenciát.
Minden, a tárgyaláshoz kapcsolódó anyagnak célszerű rendelkezésre állnia angol, illetve
spanyol nyelven is.
Az agendák felállítása ritka, és ha születik is, általában nem tartják be őket. Számos
alkalom szükséges a megegyezéshez, és a tárgyalások az alkudozások miatt hosszú ideig
eltarthatnak.
Abban az esetben, ha a külföldi fél nem beszél spanyolul, ajánlott egy tolmács
alkalmazása.
A kívánt öltözék hasonlít az európaihoz. A férfiaknak ajánlottak a konzervatív, sötét
öltönyök, nőknek pedig a hasonlóan konzervatív kosztümök, ruhák.
A tárgyaló felek általában névjegykártyát cserélnek egymással. Tanácsos, hogy a kártya
egyik oldala spanyol nyelvű legyen, valamint a kártyákon mind a szakmai, mind a
tanulmányi előmenetel fel legyen tüntetve.
Forrás, további hasznos információk angol nyelven:
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/mexico-country-profile.html
4.

További hasznos információk a kultúráról angol nyelven

Üzleti etikett (Mexgrocer.com): http://www.mexgrocer.com/business-in-mexico.html
Üzleti etikett (Cyborlink.com): http://www.cyborlink.com/besite/mexico.htm
Kultúra, szokások (Everyculture.com): http://www.everyculture.com/Ma-Ni/Mexico.html

További információk, linkgyűjtemény
1.

Általános információk

Wikipedia oldal magyar nyelven: http://hu.wikipedia.org/wiki/Mexik%C3%B3
Wikipedia oldal angol nyelven: http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
CIA Factbook angol nyelven:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
A Világbank adatbázisa angol nyelven: http://data.worldbank.org/country/mexico
Mexikó központi statisztikai hivatala spanyolt nyelven:
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa angol
nyelven – tudnivalók a vállalatalapításról:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/
Elnökségi portál: http://en.presidencia.gob.mx/
Mexikó Külügyminisztériuma: http://www.sre.gob.mx/en/
2.

Angol nyelvű napilapok

The News: http://www.thenews.com.mx/
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Mexico News Daily: http://mexiconewsdaily.com/
The Guadalajara Reporter: http://www.theguadalajarareporter.com/
3.

Repterek, légitársaságok

Mexikóváros nemzetközi reptere: http://www.aicm.com.mx/en/
Air France (egy átszállással):
http://www.airfrance.hu/cgi-bin/AF/HU/hu/common/nyitooldal/jaratok/repulojegy.do
Aeromexico: http://aeromexico.com/mx/welcome.html
Interjet: http://www.interjet.com.mx/home.aspx?Culture=es-MX&Currency=MXN
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MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 120.
Tel: 235-05-84
Fax: 235-07-13
e-mail: gvi@gvi.hu

Internet: http://www.gvi.hu
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